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Využi~i rodopisného bádáni k některým účelům genetickým a lékaž·ským

Na konferenci o genetice, která SE konala v Plzni roku 1967,

prohlásil akademik CharTát, že pro výzkum dědičnosti :jsou zTláště

důležité oblasti, které jsou vice či méně uzavřeQým celkem oproti

okolnimu světu. V takových mistech je sledováni degenerstivnich

a chorobQých zns.Jro sriažši než tam, kdfspojeni s okolim neni pro

blémem. Taková uz avř-e né oblast je například na středním Slovensku.

Při sledováni rodu, jehož člen .byl postižen sarkoidosou /po

měrně vzácné onemocněni nejasntho zánětlivého póvodu/, jsme zjisti

li studiem matrik, že i v našem kraji existovala do prvni světové

války podobná oblast a že zbytky jisté svébytnosti přetrvávaji ještě

dodnes. Jde o obce Čičov, Borovno, HořicQ, fuišov, Planipy v dneš

nim okrese Plzeň-jih. Tyto kdysi odlehlé obce uprostřed brdských

lesó na bývalém panstvi spál,nopofišakém byly podle Davidka /Staré

časy Spálenopořičska, Praha 1942/ dlouhO světem pro sebe. To pla

tilo i Te smyslu správnim i hospodáfském. Jsou to mista, kt c ré se

vyznačuji na podzim velkými mlhami, tuhou zimou, póda je misty hli

nitá, moč~lovitá, kamenité. Obyvatelé, Tětšinou lesni dčlnici a



drobní zer:;čd<:ílci, žijíd ještě' po roce 1918 v cheLoupkách krytých

š í ndt lem, moli tu tedy t vr dý život. K uz av ř« nosti obcí v minulosti

přispívaly i tpbtné kcmuni xace , "Za ne jviStčí neštěstí pro coLou

krajinu lze POVaž.OTct to, Ž(: 1-U Mdná dr éba neprochózi", poznDJlle

nal př cd více nc ž š,delliÍti lety pisatel ve steré kronice spélcno

poříč.ské. +1

Je přirozené, že v oblosti společenských vztahů měly uvedené

obce ještě před 55 lety vyslovcně cndogsmnf cha; akt.e r , fl,atriky od

daných svčdčí totiž o tom, žr oba snoubenci pocházeli zpravidla

z obvodu číčovské fary, méně se v z ápí.sech objevuje partnvr z ji

né farnosti. Také ve vř"ch genliracich naš, ho pro banda čili vyšetřo

vance, které jsme v matrikách oddaných soustavně sledovali, oba

par-trn ři prokazatelně.. pocházeli z některé shora uve'dených obci.

Ze btudia matrik, uložených ve Státním archivu v Plzni a na Míst

ním národním výbo~ ve Spáleném-Poříčí, mohli jsme odvodit dva

problémy, které chceme sdělit zájemcům o rodopis.

Genetický aspekt.

V zmín~ných obcích neni tedy nic neobvyklého, když tu v minu

losti objevujeme pHbuzE-nské sňatky. Také při zprllcov6ní rodokmenu

probanda J.t. z obce Cíčov jsme několik pokrcyenských.sňaLků skuteč

ně načLi., V třetí generaci tohoto rodu Sr vč sk vyskytla jedna zá.

vužr» zvláštnost. J .~. sr oženil dvakráte. Poprvé St svou s,střa

nici ít:.i3./ a po druhé s ž e nou IA.K./, která neměla k J.:::. žádné

plibuzens)~é vztuhy. Z obou manželství vzešly děti. Tato kombinace

'J"iO;:"'U je provést tzv. "ZwE,i-Ehen-l'est" podle prof. Darlingtona

z v~iordu. ?cdle teorie tohoto anglického vědce se totiž z manžely

slvJ pHbuzenských rodí v souhrnu méně potomků oež z manželství

+/ ';<.J'~ sd~lil dr.V _SpČv8ček.
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mezi nezpř'íznCnými lidmi. Tnm, kde JT11J7. rv~bo 7,nna bčh~~ života byl

v manž e.l skén svazku jt'dc:~ sr svým přfbuz.ným , je (~,', '( s c i.z írn pnrt-

oerem, lze tento rozdíl přesně p:rokt~z"t, mť,žem~-li sLcdovat počet

potomků eepoň k vnuk~~. Prof. ~~Ilinbton UVEřejnil již v roca 1957

v časopis", Triangel 13-7,277,1957-581 ve st.ucí.L "VE ~terndlen" výzvu,

aby mu byly hláš€ny rodokmeny výše uv~deného druhu. T~(ovýchto ~an

žels'",'ch kombinací je totiž znée o ve světové literatuře pouze 'pět,

mezi jinými SE vyskytuje například i v rodu skladatele J.S. Bacha.

V našem případě, jak si čtenář vtiml, nešlo o studium rodu svě

tového skladatele, ale o prosté lidi našeho kraje. ?=ávě tím, že

ž'ili po gener-ace v endogsmnf oblasti brdskčho p:3sma, lze vysvětlit,

proč došlo k tomuto geneticky neobvyklému a zajímavému zjevu. Podle

sd:l, ní profesora DaT'lingtor::a, s nímž jsme :.:Jncem ·loř.sk.ého roku

navázali spojení, je sledování rodu našeho probanda přínOSEm pro

jeho genetické výzkumy.

Lékařský aspekt.

V endogamní oblasti jE tedy lepší možnost studia výskytu dědič-

ných vad nebo chorob. Genetický přehled generací ;=~banda Itab.č.ll

ukazuje, jak SE- V jednotli~;ch generacích zkoumaného rodu stále

tvrdošíjně opakoval výskyt téže příčiny úmrtí tuberk~lozy. Z př~

hledu i z rodokmenu je též patrno, že v generaci páté se objevila

i další závažná choroba, totiž rakovina. V dalších generacích se

vztahy kombinují a vyskytují se další případy zhoubného bujení a

sarkoidosa.

Studium rodokmenu probanda C. potvrzuje již známé výzkumy, že

sarkoidosa se častěji objevuje v rodinách s čE-tným výskytem zhc~~né

ho bujení a v populaci zatíŽEné tu~erkulozou. Zde dokonce jdou závis-

in



Legenda: G••. Generace- 1. Endogamní manželství? -2. Označení choro
by. Příčina úmrtí.- 3. Jde o familiární cho:~bu?- 4. Počet přibuzen

ských a nelegitimních sňatků v generaci.- 5. Dvojčata v generaci.-
6•.Kdy ae choroba nejčastěji vyskytuje?

VI + Sarkoidosa

I
"zápal plic"

infarkt myokardu
1ipomy

[:::~::~~--~~~~;;~;;~~

losti ~ezi sorkoidosou a tuberkulosoú tak daleko, že někteří význač

ní vědci Inapříklad plzeňský badatel prof.dr.Vaněkl považují sar-

koidosu za zvláštní dru[. tuberkulosy.

Srovnáním více rodů takto postižených je potom možné vytyčit

shodné rysy jednotlivých nemocných rodů a jejich rozborem pomáhat

usměrnit další bádání a na jiných polích výzkumu choroby Inapř.bá

dání epidemiologické, geograficko-lékaiské apod.l.

~slím, že zde uvedené příklady dokazují, jak velkY význam pro

genetiku a lékalství má rodopisné studium. Vedlo nás nejen k pozná

ní sociálního prostředí, v němž proband rostl, ale i k zjištění pří

čin úmrtí v jednotlivých generscích po meči i po přeslici. Z našeho

studia matrik mohli bychom sledovat dále i úmrtnost v dětském věku

stejně tak jako choroby vnitřní, dušEvní i nervové jednotlivých čle

nů zkoumaného rodu.

~~~~~~ Státní archiv v Plzni, ~ístní národní výbor ve Spáleném

Poříčí Imatriky narozených, oddaných a zemřelých, sig.l-lO/.
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Yilos1av Bělohlávek:

~~~!_-~~!?!~!!

V Městakém archivu v Plzni jsou uloženy vzpom~' Jaroslava
Schieb1a na Karla Sabinu ;Oddě1ení literární pozůstalosti č.iav.10234/.

Otiskuji je zde nejen proto, že se dotýkají temného původu Karla Sa

biny, zastřeného různými romantic~~mi pověstmi, ale také proto, že
přináŠEjí opět několik náznaků, i když převážně zn~;ch odjinud, ne
SabinůT případ. 1ejprve něco o osobě pisatele. Jaroslav Schiebl se
narodil v Plzni 13. záři 1851 jako syn vlasteneckého knihaře a knih
tiskaře Hynka Ignáce Schieb1a. Zemřel 5.dubna 1933 v Plzni. Zpn~ se
věnoval malířství na akademii v Drážčlanech, ale později se stal žur-,,
nalistou, působil např. v Berlíně, kde se seznámil s r-evo.Iuc ácvář'em

z roku 1848 J.V. Fričem. Jako žurnalista pr-oce s't ovaf Evropu, vró,-.;i1
se domů do Plzně, kd r si otevřel knihkupectví, 11: roce 1890 pí'ešel
do služeb města a stal se přednostou statistické kanceláře.J.Schicbl

redigoval v Plzni n~kolikeré noviny, i německé, psané však v č~sLém
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duchu. B11 neoQyče,jně plo~~ spisovatelem, pře~ážně vlastivědným,

ale jeho žurnal~5tická práce zanechala v ní patrné stopy. Oženil se

13.6.1879' se zpěvačkou Heleno11 Vé;'l:ro'Vou I 125.2 - 21.4.1910/, dcerou
ceskáho ~vináře a mladočeského politika Vincence Vávry Eaštalského

1~8Z4-1877/, kdysi přítele Karla' Sabiny. Tím se Jaroslav Scniebl
dostal do prostředí českých ~ovinářů a r~volucionářů z rokU 1848.

Bratr jeho tchána Emsnuel Vávra /18J')-1891/ byl zetěm Karla Sabiny l

měl za manželkU jeho dceru Eufrosinu zvanou Sina. Tím byl J. Schiebl
vlastně v přibuzenském vztahu ke Karlu Sabinovi a leccos z ok.-uhu
přibuzenstva o nem znal. Proto se domnivám, že jeho Vzpomínky jsou

přece jen ptine jmenš ím zajímavé.
Karel Sabina se narodil v Praze 29. prosince 1813. Jeho původ

je dod.~es nejistý a ooestřen různými f2ntasiemi. Již jeho současnici

jej pokládali pro jeho vystupováni za syna šlechtice. J.E. Sojka
v jeho po~;étu, llveřejněném v ~ze Naši mužové, uvádí, že byl sy
nem šlechtice J. Vychováván byl v rodině zedníka J. Sov~', proto
také býval nazýván Sabinsllý. život Karla Sabiny, nadanéno spisova
tele, autora libret oper B. Smetany Braniboři v Čechách a Prodaná
nevěsta, žurnalisty a politika, byl neobyč~jné pohnuty. Bída jej
ořivedla až Je dellUIlciantství a \lrádcovstvi čc skéno politického ží

~ota, takže skončil jako velký Zrádce národa, jak nazval o něm svůj
román Vojtě~~ Martínek /Praha 1938,II.vyd. 1?46/.

Karel Sabina se horlivě zúčas-tňoval politického hnutí ve čtyi'i

eátýc.l'l. l€tech a byl vůdčí osobností radikaL"'lÍch demokratů. Vždy zdů

razňoval nutnost dosažení sociální svobody, a proto ~yl zvláště

oblíben mezi děln~" V roce 1849 byl zatčen, odsouzen Je trestu

smrti; byl však omilostněn a trest mu byl př'eměněn na l8ti letý ž a

2.6.ř .. Iř'i amnes't í.á, 'v r , 1857 bj"l p.:-opuštěn na svcbcdu , CCSk3 společ

;:.ost -vsak z obavy, aby nEbyla J,:ompromitována, se mu ·,'":tb;ýbala. Sabi

~a ~peóal do hmotné bidy a tak nakonec pod tlakem tajné policie se

-. :,c,~e 18:>9 d21 do ,je,jich služeb pod jménem Roman. Podával jí zpr1-

7-:'1 ;) poLi.t i.ckén .~ li'tE'rárnim ~ivote v Čechách za měs f čnf úplatek

:"CG zl. Byl policii považován :r.a e};:::erta pro české otázky a problé

"'Y deillokrat ického hnuti. ~.old., který dostával od policie, nebyl Ulal.ý.
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\tždyt např, Jan Nerada jako redak-cor měl 30 zl.;.;~..:-::'čně. Sabina měl

ved12 toho ještě určitý ziak ze své literárni čin~~sti. Vedl však

bohémský život a spotřeba peněz byla velká. Josefa Náprstková, man

želka známého Vojty Náprstka, která důvěrně znala r-od.i.nná poměI7

II sabinů, si k heslu Sabina v ottově Naučném slovníku z ~o~~ 1905

připsala: • Jen jedno mohu říct co OdpověČ. V tét~ domácnos~i by ne

stačilo jmění rodiny Rotschildů. Peníze - cena těchto 6~ v rodi~ě té

neznala".

V roce 1872 byla Sab~nova činnost odhalena a na 3~e'přátel,

mezi nimiž byl J. Grégr, J. Barák, J. Neruda II V. Hálek, byl Sabina

usvědčen Zé svý~~ činů a donucen opustit ~echy. Je zajímavé, že v kam

pani, která se nyní v českých i německ:;ích listech o Sabínovi rozvi

nuka, se ho zastával jen plzeňský ~eský lev, třeba.že i o něm podával

policii zprávu. Sabina odjel 7.8.1872 do Drážčan. Na cestě jej sle

doval právě SchiebJ.Ů'V tchán Vincenc Vávr?J' Haštalský, aby podal ostat

ním přátelům zprávu, zda Sabina skutečně opustil ~Qchy. Brzy se však

v:rátil, aby se MjU jak soudně tak i žurnalisticJq proti svému nař-

čp.ni. Na tento jeho návrat naráží J. Schiebl, když píše, že Sabina

před svýrr. návratem do Prahy, jel za svým zeteJll Emanuelem Vávrou do

Rigy. Ovšem ani ten nebyl uchráněn před Sebinovým denunciID1tsvím,

neboi i o něm podával rakouské-policii zprávu. Již v roce 1867 prj

Sabina za tzv ••;oskevské pouti odevzdával policii Vávrovy dopisy,

které ~u posílal II Ruska. Celá záležit~t Sabinovy zrady byla Emanu

elovi Vávrovi přine jmenším nepříjemná a proto s< snažil Sabiny sba-.

čit. Vztah mezi oběma byl asi v té době napjatý, jak vyplývá z dopi-

su K .. Sabiny ďce:i'i z 5 ..2.,1873, ~~de píše: "O tom 7šak o všem psáti

Dudu Emár~o~i, jestli mi dáš zprávu, že by mu bylo pssni ode mne

~hod". Sabina pak opovrhován národem zemřel v opuštěni a v Qidě

9,listopadu 1877.
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Text Schieblovy vzpomínky zni:

O Sab.inovi, švagru mého tchána Vinc. Vávry Haštalského vypravo

val mi nejednou J.V. F~ic v Berlíně, že jest přesvědčen o jeho konfi

dentak;,;'c:h službé.cll. Jeho prý udal policii, když tajně přijel z Berlí-

na ke své nemocné matce.

Vinc. Vávra se mnou sdělil při jedné příležitosti, že už teh

dáž, kdy byl na Hradčanech vězněn, byli vězňové varováni před Sabi

nou, který prý byl dnván do některých celí k vyšetřovaným, aby z rri.ch

·pro vojenský soud vytáhl některé zprávy. Totéž mi kdysi vypravoval

dr. Steidl lotec/. Sabina - tak mi pověděl Pavel ~vanda ze Semčic st.

- prý po svém vypovězeni z Cecll nevrátil se hned do Praby, nýbrž jel

do Rigy k svému zeti Emanuelu Vávrovi, který tam žil jako profesor

na ruském gymnasiu. Eman Vávra ho však nechtěl u sebe trpěti a poalal

prý no zpět. Sám pak, hanbě se za svého t chéna, dal SE př'eaed i t í, do

Orenbur~~, odtud po letecll do OdQesy a odtud konečně do Erivanu.

Jeónou mě navštívil Ibylo to v den otevření městského muzea

v Plzr~1 v mé plzeĎské domácnosti se svojí ženou Sinou, roz. Sabino

vou /!. s českým MezzofantJ..ú' CeDkem ~erclem, tehdáž profesorem v Char

kově. Se strJcem Emanem jsem arci o Sabinovi nemluvil, zato se ~er

clem, který mi pověděl, že záležitost Sabinovs učinila Emano Vávru

pro celý živoč nestastným a nespoiojeným. Po jeho smrti zůstala jeho

vdova na Rusi 8 žila tam v konkub~nátu s malířem ~afařovičem.

Romantickou historku vypravoÝali mi v Praze příbuzni mé ženy

neleny It,ta Louisal a její švagrpvá, které žily spolu s mojí tchJ

L~ Karolinou Vávrovou, rodem Bob~vou. Když přijeli manželé Eman

-'::"1'a a jeho žena roz. Sabinová ~o Prahy, přišel k této jistý pán(

,, __ ":rj ji pozval k jistému, těŽCE 'nemccnému bohatému Pr-až ami , Tento

~dělil, že js vlastně nemanž~~ským otcem Sabiny Karla a nabízel

ji, 2.L:' z(:stela u něho až do jeh2 smrti, že ji učini děe.ičkou celého
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svého jmění jeksi za pokání za to, že ponechal svého syna Karla Sa-

binu v nouzi, která ho zahnala na bezcestí až do služeb policie.

Teta Sins však prý ~o odmítla, Icož se mi při její povaze nezdá

pravděpodobnými. Synovi Sabinově, který pr.>' byl kdesi na 2ižkově

vetešníkem a oddán kořalce, prý necht~l nemocnJ kajícník odkázati

ničeho. Tak se celá věc rozešla. Strýc Eman pr; o celé věci věděl

a prohlásil Sině, že se dá 6 ní roz1lésti, když nabídku nemocnéno

přijme.

Po smrti Sabinově dal se vy jednávati se synem Sabinov.ým o za

koupeni rukopisů po něm. Sprostředkoval to bratranec mé ženy Hele.

OJ, Ceněk Bobek, později hospodářský správce v Tažovicic:h. Ale jedná

ní SE rozbila, ježto mladý Sabina prohlašoval., že nic nemá, což ne

byla pravda. Měl prý na půdě domu, kde bydlel na Zižkově, dvě bedny

rukopisů po Sabinovi.

Poznámka na obala:

Karel Sabina, tchán Emana Vávry, bratra mého tcháne Vincence

Vávry Haštalského. !.:uj tchán Vinc. V!31rra byl již z doby svého věz

něni na Hradčanech přes1lědčen o vině SebinovĚ, kterJ' b;)'l kaččou

chvíli dáván k jiným vězňům a rozhovory pak 6 nimi prozrazoval.

~'ak S€ stalo Sladkovskému a V. Vávrovi Haš t al.ekémi; a j.

k teč jettě k někte~im oBob~, k~eré vystupuji v Schieblově

vzpomínce. Sabinova dcera E II f r o s i n a se naroéila r~ 184~

Jo.:..-: fině SchonauErove: z ~8tce C. B~tlG. o:ftětem Lásky , Sabi.na tJ":' něžně

miloval, jak v:>'svítá z jeho korespondence. O dva roky pozdě ji v -r-

1846 BE Josefině narodil syn lJ.ois., V r . 1849 těsně přu': svya ZG

tčením s' S&bina oženil é matkou obou děti. O o~covstvi Sacinově

u :E.ufrocin:v nelze pochybovat, óal jf, neznámo kd.y, legit:'~ova"t.



ItŽila tehdy v Odděse sa:il18 či 8 mužem? A proč žila sama? A dostala

F r~íalif

divn<ie:!.D.im

roz. 30bková (nar.1225( byla matkou

V roce 1866 vydala Pražskou kuchař'>

, jde pravděpodobně o Františka X. /1791-1675/,

presidenta zemského soudu ve Slezsku.

K a sej o v i č tíž i d é

Kasf'jovice 1954.

Václav Mentberger:

sobil v Plzni v letech 1865-13750

J.E. Sojka, Naši mužové. Praha 1953.

Rodinné listy Karla Sabiny, Vydal Jan Thon, Praha 1947.

yt!~Q_~!~~!~~~~~_~~l!~!~!~!!~_!_Kasejovicich.-------------
Vět:í čóst židů na svá cestě d '" ho ~ec prošla prostředím souseé-

ních německ;ých zemí a přiJ"ala tam " ." ->- .JeJk~ Jazyk, menši dil rekr~cc-

1959

4-9

Slovr.ík českých spisovatelů. Praha 1964

J. Pur š , K připadu Karla Seb; cs , Roapr-avy x--v - =.- ~SAV 1959, seš. 8, Praha

Literatura:

11825- 18911 byl 7Ýznam~ým českým

se nar-od i.J 'I ~""),...., 'P.( ~ -~ ..1,,";' .... o j o V __SAU, byl V"ljznač::,ým ;!cr"t.:r-éti-

atou , ale neměl v Praze ~ ... huspec. a proto se odstěhoval do Ruska, ~te

1697 zemřel. (Tato data uvádi Tomanův Nor) slovnik lIýtvarr,,'ch uměl-

cův, Ottův Naučný slovník uvádi '. 'o' •J~no zl70tní.data jinak Il641-1SSC(.

Siny A ~~";~a ~.~ 1 ~l·~ _ ~~~~ ~~_c~a v ť zn~ byla us~.~te:~.én~_ ~_ při.otevřeni plzeňské-

ho musea 24.7.1~30. P a vel Š 7 a n d a z e SeM Č i c ~~.

K a rol i n a V á v r o v á,

ženy Jaroslava Schiebla Heleny.

ku. Dr. S t e i d 1

Š a f a f o v i ~

za života Sabinova se osamostatnil a vlastnil spolu s Robertem LĎ-

~slim, Schiebl, když ko~tatuje, že ~ila s malířem Šafal'ovičem.

blem vetešnictví v Praze, od roku 1679 je vedl sám, v roce 1880 se

oženil, ale již 11.12.1887 zemřel, jen o pět měsiců přežil svou

matku Josefinu 131.7.1877/~ Pověst měl nevalnou. V policejních spi

sech je zaznamenána řada přestupků, ji~'1.ž se dopustil, např. před-

stirání vloupání do svéhO obchodu a pod.

O bratrech Vincenci a Emanuelu Vávrovi už byla řeč~ Cen ě k

~ e rel SP narodil 28.9.1843 v Berouně, původem jurista, si však

osvojil takové jazykové znalosti, že byl nazýván českým Mezzofantim.

P,jsobil v Londjně a pak v Rusku, kde se stal roku 1869 docentem

srovnávaciho jazykOZPytu na C~arkovské universitě, 1885 profesorem

v Od~sse, v roce 1897 odešel do výslužby. Mezzofanti byl kardinálem

Pravděpodobně už v roce 1682 odešla od svého muže. Ke konci svého

zivcta zila v bide, ~ milodarů krajanů, kteří ji radili, aby odje

la čo Prahy, kde by mohla bydlet v chudobinci " a ne v takové špině

a ve vlhkém bytu jako dosud". Ue Sabinova dcera neposlechla a v bi

dě zemřela v Oděsse někdY mezi 4.- 17. březnem 1913. Syn A 1 o i s

S c hon a II e r narozer,ý 1846, byl zprvu akladníkem v Oulu, ještě

pak?" V llmrtnim oznámení :ii:manu,la Vávr;;', které Lk7ětna otiakly M

rodni LisčJ, je uvedena jen s"s<.ra a synovec. Vysvětleni podává,

se časem také do Erivanu1 A ?obyla tam s ~utem až do jeho smrti a co

uvádi, ~e v roce 1882 a 1883 bydlela v Cděsse, Kladl si však otáz~~;

neni přili~ jasný. Jan Thon v ~odiných listech ~arla Sabiny /str.l~O/

S.uska; zprvu do Rigy J .:dcje .ji muž redigoval Rižskij Věstník, :J0 

zdě'.ji s nim žila ~.; Orenburc'2~ kde bj-<I:a nespo::ojená" Delší ,jeji osud

se nin-:.dy podpisoval Sabina. V r , 1867 se Eu.frosi::la - Sinir:ka vča

La za :;;;manuela Vávru a v r , 1870 Sé tr-,ale odstěhovala z (;ecn do



Před postavení~ ?~eta bydleli v Kasejovicich podl~ zápisu z r.

1719 "tito židé:

5e.=uel :P:r'ei'át chodil s kO~é~:" po v s í cr., byL če:sk:ý žid a před

t lety se ác Kasejovic nestěhoval)

ůo-

radní oSR. 1659 dne ~2 .. listopadu uz svř-sL ':lury..rnistr f: pe:::

S'.. Vjel: Laear ~ pražsk;f žid v·~t:: ir: dí.lec ::':':. v Praze:;.

dem ~mileml rozeným z ~ui'D€rs6.orfu sral.ouvc o nu s t c i kd~ Lm! DUGtc

voleno byčle"t:'.. 3:;1<: to O~0t blíže piv'ovar'Di;:,Gr-.lO ·ryb~íke s. rotně t:.r.J

OE ZB ně platit 20 bilýcL grašu e to lC p~l SV~ ~iri & 10 pf~ 5\.

navlu. Nem2 jiné povi~~osti kromG ponCcky, jak ji koná kterýkoliv

soused.

Do r. 1686 vzrostl počet židovských rodin na 14 párů. Když roku

1680 :~uHl v Kasejovicích mor, b;l'li jím židé taktéž zachváceni b z

městečka do poli vypuze ni , ještě koncem listopadu, kdy nákaza již

opadávala, nechtěl jim hejtman lnářského panství Frant. ~ehoř Grei

ner z Veveří a ~yšletína povolit návrat. R. 1695 zůstávali židé roz

troušeně mezi křes{any v 6 domcích, k nimi cokoupili 4 domky, spo

lečně s křesťany bJ'dleli v jedno~' domku.
r. 1616 čtyři židovské páry čili rcdiny"podle berní role z r. 1654

2. Abr~~am Kavka, živil se p08elst7fm z Pranys byl zde již 7 let,

bylo tam již 12 starších s 4 mladši židé. Z nich jsou jmenováni;

l~ Jakub Cerný, českS žid, měl malJ' krámeček a chodil po vsích,

val Sf a Polska a z Uher. Část, k,eré se nepodai'ilo usadit v Praze,

vzala za vděk venkovem. Tak tomu bylo i u kasejovick;ych ž í.dů , Ne

Y]hody ~éto rozttištěnasti byly vyváženy židovskou soudržností, dů

lefitou složkou při obchodu, hlavním jejich zaměstnáni. Mimo to

věechmy židy spojovala vira's slovo tory, jež čítá 647 319 písmen,

za každou, z nich stál cel,ý židovsk;}' národ.

První usedlíci unikají zpravidla historické evidenci. Nejstar

ší zpráva, pouhá zmínka o ~idu v Kasejovicích pochází z vý~hu se

znamu měst království českého z r. 1570, podle něhož byl povinen

odvádět berně české komoře také jeden poloviční, to jest svobodný

kasejovick;ý ~id +/. Prvnímu jmenovanému židu Jakubu Malému patřila

r ; 1597 chalupa pod hrází pivovarského rybníka ++/, koupená ze JO

kop]O grošů. Pozdější spolumajitel chalupy Jakub,'čGrný žid, kte

rému patÍ'il~' i polnosti , byl povinován k.asejovickému faráři desátkem

z trojího obilí po šesti snopeah. Oba dva prodali r. 1609 společně

svo je poloviny domku po 12 kopách Václavu lvenidesovi. Jakub čern$

objevuje se v Kasejovicích ještě r. 1654. Podle memorialu kasejo

vických občanů lnářské vrchnosti z r. 1775 bydlely v Kasejovicí~~

~" ';í'.. 101t1:, c'hoói1 po vsích s kořenil:l, kupoval peří e kůže, pochá-

z!:-~ z :Pc~skE:. a "tu se r.e čávno oženil.,

'i·. ~::ir~,,:r V~ge:r Leibl ve vlně handloval, byl z<ÍnlOžp,;; žid r'oze ný v

·:J~ch:'!ch.~ LlěJ. S;:"'DJ' ~širnon6 lB let starého e. ..iinéhc Jah.-u.be 12 let

:.~8tě.~ i.~ejstr mcz ; pány sloužil ::. tim se ~ivil * ~tastný, jeho syn f

1. Marek Samuel z JabJbova kmene, obchodnik peřím a plstnem s~

šesti rodinnými členy,

2, Lobl Samuel z Jakubova kmene, zde jši rcó éx S· šesti členy,

3. Abraham písec~; z kubcnova kmene~ Zd~j3i rodák ~ S Cleny,

4. Izrael Berlík z JakubOVE kmene, koň~ handlí~ se 4 členy,

5 .. EertzJq 5erlik z Mojžíšova kmene, zde jtí rcdák , koňskJ: hanc , ~:

c.ioc i I, to kožetli pc ve i.cn , druhý syn Leibl s poselstvím cr-.odil. E :, čLe ny ,

51



5. Moj~íl$ Ta;yšl z kmene Lev i , koňakj handlíř a peřím, bydlel

v Kaeejov1cí~ 21 let,

7. Markus Hartti z Aronov<:. kmene, zdejší rodák, obchodník peřím

s ~ člel'lOl'",

8. SlIIIllUe:l MmlNs, zdejší ..odák s třemi členy,

9. Tomá! Lobl z kmene Levi, zdejší rodák, obchodnř'c peřím se

4 členy,

10.Josef' Ma1:es z kmene 1<lNi, zdej!U rodák, obchodník pei'ím,

1l.Štaatný řesllll18ký z BEmjaninova kmeneJ, zdejší rodák, obchcdnfk

kožemi a plátnem se 2 člen:f.',

12.J2kub Markus z Mojžíšova kmen2, obchodník potím, bydli v Ka-

8ejovicích.~5 let,

1~ .Heřman Lllderer z kmene 1eI7i, bydli v Kasejovicícrh 23 lert:( se

2 čleIlYi,

l4.Heřman SlIIIllUe:l z kmena L.wí\ zde.jší rodák, obchodník peřím 8l vl-

nou s II č1eIlYi.

15.Heršl ~etes z pokoleni Iaákova, zdajši rodák, obchodník peřím

Sl "} čleDY,

l6.Eliáš Heršl, zdejší rodák, obchodník peřím 3 ~ členy' a

17.J~~b písecký z JakUbova pokolení, sklerář se 3 členy, bydlí

v Kasejovicíah 40 l~.

Čítala tedy celá židovská obec 17 hl3!'/' rodin 3' 62 člen.y,

7 ,~elku 79 osob. Seznam nebude úplný, scházeli asi nemajetni, ne

bot dV8 roky ;Jo jeho aepaánf zemítá hrabě LeopcLdí mnigl ve svém

fádě pro kesejovické židovstvo žádostkasejo~~kýchžid~ o další

zvýšeni počtu 24 pocrolemýah židovských rodin, který byl již dbsa

žen nebo prsvděpodobnětajně překročen. Aby z~altalo ,,:"1 dosavndním

8,avu, nařizuje hrabě v aeetém bodě řádu: "Zemře-li provdaná ži

dovka nebo žid, povaituje se POrcllFslý vdovec nabo vdova přece za

:;:o<Unu. ?laji-li však dospělého syna, který by ",ohl nastoupiti

místo nich II já bych mll na jeho nejponiže:lější žádos1; udělil mi

loa:t1vé povoleni k ženit~, muSil se pozllstslý otec neb matka s ja

ho 8OurozeIlC'i odtud vyetěhovlrt, nebot tento syn zakládá novou ro

džnu;" V sedmém bodě dodává, zs syn mlÍŽe vstoupit IlBl místo rodiM

Sl II sebe je ponechat, má-li pcuzo starého otce nebo ma;tJ.."U. I kdy:i

však povoleni obdrží, mus;i otec neb metka zap:e:vova!t obv;rklý :;očni

peníz 8 zlatých za· ochranu.

Po soupisu z ~. 1719 následov~ brzy. llOupie;y z let 1723 iil

1724. PI"I'ni počítá 26 pá:ro s přísluš~ 88 osob, z tohoto 7 párO.

a: předlqr, usazenými v Kasejovicích prsvděpod'obně /jak říká soupial

již okolo r. 1618, třeb~ že se nemohou 7ykázst zemským nebo císař

ským povolením a oSltatnich 19 párů z pozdější doby télí bez zemaké

ho nebo císařského povoleni" druhý 25 rocfin +1, týahž jmen a Pó,vo

du jako předchozího roku. Liší se od prvruhc tím, že neuvád::! počlillt

příslušniků, ale za to zaměetnár.í všech přednostll domácnosti:

12 se jil:h zabývá podolllIlÍlll obcnod en přes pol~, 3 obchodem v koních,

4 jircMřstr..m, 2 obciJodem peřim a kozemi, 1 '!ýrobou pá1~, 1 pie

te.r..lm punčoch , '1 sklenářst?Ílll a 1 podomnim oocnodem a sklenáŽBt'1'im.

Pfi všeobecném vypovězení pražských i venkovských židů z Čaoh

r. 1744 měl týž osud stihnout i židy z Kaeejovic. Po seU-.án:ť celé

akce zůstali židé i na lnářském panství.

Kdy'Ž bylo po nařízenélll separováni židovského obyvatelstva

českým místodržitelstvím na: čatné stižnosti vzniklé ze společného

soužití s křaetanakým obyvatelstvem postaveno kolem r. 1730 gheto

z počátku a 13 d~, bydldo v něm 25 muM to jest rodin bp',!;

bližš íeh úda;jO-.

Po předchozím 13Č:tálÚ ktesianského obyvatelstva r. 1754 l".alř'i

dil krajský úřad v P:íailu i hlášení vaech židovských osob ++1.



v Kasejovicích jich bylo ne.pcčteno 118 a to do 15 let 27 hochů

a 29 dívek, od 15 clo 20 let 1 svobodný muž a- 1 žena provdaná, ve

věku od 20 do 40 le.t cvobočna 4- muži a 1 žena, ženatých 8 mužů

ll!: pr-ovdaných II žen, od 40 do 50 let žádný svobodný, 9 ženst,ých

mu!ťl a 6 provdaných žen, přes 50 let 1 svobodný muž e 5 zen., 8 že

natých mužu 8 7 provdaných' žen. V celku bylo svobodných 33 mužů

a. 35 žen ~ po 25 ženatých /provdan,ých/. Počet rodin odpovídal poč

tu povolenému z počátku tohoto stcleti, jedna rodina byltt prúměr

ně pětičlenná.

R. 1774 žilo v Kaaajovic:ic:t 169 žillt'l, z nichž bylo 79 mužů

e 90 žen, !r'. 1786 byl počet tentýž. A.č počet povolených 24 rodin

se neměnil, bylo jich podle memorialu kasejovické obce z r. 1775

ve skutečnosti 28, při celkovém počtu l69 osob připadalo na 1 ro

dinu proměrně 6 osob.

Soupis z :1."'. 1785 je dllleUt;ý t1m, že uvádi majitele domkt'l

v ghetu nejen podle doposud uživaného židovského způsobu dvěma

jmeny, prvním vlastnim a druhým JYv otc:i, ale vedle toho většinu

i novými občanskými jményi, které si v tu dow každý :lid zvolil

• +++1.

Pojmenován by,l v domku číslo

Abrah8lll Herrman

IV Abraham Piský

Pfalk Schneider

V Šalamoun Heršl nové jméno neuvedeno

Roaeni'eld,

Hertzig,

l..ewe,

Orltk +1,
Baach,

OhrensUal,

0'"'- ti' ++/,J.:'ens ~ ,

jména, bývá patrový, jedno-

Haršl Barman novým jménem Be-nard Lederer, vulgo Bernátek,VI

Berman Heršl nové jméno netliV8deno,

vn Sroulík Ssmohel, pt'lvodni maJ ite1 dcoku Israel L5vy"

VIII Wolf II'lák novým jménemJ. Wolf Gleber /Klapper/,

IX Mlrtes JoulÚk novým jménem J,1ates .'d1er,

X Šimon Adle;r

XI Jakub L5bl, nové jméno neuvedeno,

XII Izák Še:lsmoun,

XIII Samoheš, Jakub nov.>ým jménem

XIV Hastrltk jaoovS'3lý

xv Lazar Herman

XVI Michal Marek

XVII Jakub březnický

XVIII Michal Maa,třik

XIX Mastřík Hsstl':lik

Domek, II něhož jsou uvedena dvě

mu majiteli patří příze:ní II druhemu patro , Domky jsou dřevěné,

kryté šindelem nebo došky.

R. 1789 bylo židovských rodin ~l, z nich 26 ženatých a 34

svobodných mužt'l, žen 84, v celku 144 židu, soupis dodává, že pla

tili 376 zlatých kontribuce. Zvýšenému počtu 31 rodin předcházelo

úředlÚ zjištěni, že pro královstv~ české nebyl dosažen povolený

počet 8600 židovských rodin, do nichž se nedostávalo 942 rodin.

Jelikož se směli dosud ženit jen prvorozeni, povoluje pražské gu

bernium postavelÚ manželských nebes i druhorozeným a to třem atům

v Praze a 642 ns českém venkově. Dodává, že žádná vrchnost nem~že

být k udělováni manželských povolení nucena.

U příležitosti všeobecného soupisu domkd v obci Kasejovicich

r. 1796 jsou majitelé židovských domkt'l opět uvedeni se svým za-

Rudir.ger

Roaeni'eld

Freyt

Filip Kluger

Levi

Glnckl!llIlann

B~er

Herzig

novým jménem

III David Stroulík

Horlil Wolf

II Josef Samohel /Samuel./

Šimon Wolf

I Šelmnoun Jakub
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ss:

XIII Frnlltiška Rosenťeldova

XTV Zachariáš Hárzig

X!l Izaiáš Low:;

židovati familianti,

židovští familianti,

Judita: Pinkasovi

Fl.'srt.dt /Šimonl

l:uik Rud:',nger

Nl!lthan Adler

ibr:mam Stem

Goi';tli~

B/J(Jer A~n, pf:!zami, kože.luh,

Len Izrl!lll!l, pat:l"O, kožiduh,

Rudi:ngar J ekub, přizamí

F::'llUd Izák, pat1."O

LeYi MOBes, př:ízemi

Gottli1l1í:l Jakub,"patro

Sc:nW1!!gllr Izák 1/2, femil:ianit,

Sehwl!iger Joser 1/2, kožl!luh,

L«lerar Michal 112, t'éIIllliant:,

Wderer J elcub 1/2, obchodník v koních,

nI

v

VI::

D!iLiíím dokloo.em Q staw. ž1lf>.:1 j~ výpi$ z p:!'Otokolu o i.1:t aveb

ci~ par:=elách -, Kasejovicích r. 1838, kte:t"'j uvádí majitele domků

;:I DOvoláním nebo jsou-li fa::ilis:rrt7,', it.j. ::ohli-li se ožem. na

volná l"Odi=é místo, označené číslem a kore6;Jé při 3polai:!:1.ém <±<lm

k1.1 1 :ct21'S ~ást jeho :JU p$"Cři.,

I Bt<iar ,Jakub 1/2 ++1obchodní~,

židovská obec 112

VI

II

_A_

-"-
-"-

Ez.acheus Ohrer.st:iel

Josef Be=zig~ cbcnodnik ~třižnim zbožím,

..... /

Šimon Roeenťald, obc~odr~k střižnLn zbožím

Šimon Law.e, teznik,

Nzft~ii T:~chli~~er, Jochcáník střižním zbožím,

I3r~2~ ?wss, koželuh,

Šalamoun Her>':~

Podle výkazu z r , 1804 bylo r.apočte:no v celku 136 židfi, z nich

bylo 29 že~~ých, ~9 svobodných a 68 žen.

Sezn'3ll z r. 1.625 uvád:í jen p:r<:lstá jména majite:lfi dOmJdi.:

r I:t.ak SIlbIlllt II synagOglll

~!:II ~icha1 O~t:iel

XVI

XI:I

x:

v

VII

VI
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ě. 99

č.179

č. 28

e, XV

Č. 17:5

XVIII Ohrenstiel Emanuel

Ohrenstiel Seligman

XIX Ohrenstiel Izrael

Rie8o~ Judit!4hausirnice,č.IV

Nf!Ul:an Jakub, ekonom

Roser~eld Marek,obchodník

Freud Seligmsn,obchodnik

Gottlieb Samuel IŠmíle/,řeZnik,č.25

Rederer Ludvik,jirchář, bez čísla

Ri&s Bema:ro,kožeiuh, Víděi., č , XV

Glileksmann Jakub., Obchodník,Neporok, č.II

Lowy Samuel, vdova II

Ohrenstielov€ Rosa1.ie,vdova, Č. 261

Adler Abraham, řezník,

Gottliab Josef, vetešník

Lówyová Anna, hokynářk&! Č. 112

Rudinger Leopold,obehodník,Viden,č.l07

III.

114

99

12

~

127

110

10~

čís. 48

Adler Samson

Neumsnn Bernard

IX

X

Vln Pinkas Vilém

Kl.appez- Gutman

Herzig Ha..""'man

Neumenn Benedikt

Í'iedeles ludvik

Vodnansk,.v Wolf

Basch Nathan

Lederer Jekub

Rudinger Jakub

Ledererová Juliťit

Freud Michal

Mimoto spolumajitelem domku č. X /307/ b~la židovská obec

e Šimon Rudinger majitelem domku ě. ~49. Židovské d~, označe

né až dosud římskými číslice~i, byly přeči81o~ny, arabskými počí

naja číslem ~OO přiděleným domku s bývalým číslem III.

Poslední seznam uv6dějící ~9 fid~, oprávněných volit r. 1882

do kasejovického obecního zastupitelstva ukazuje, že značná jejich

část opustila: gheto a zíaka1.a dOm!;T po celých Kasejovicích a že

6 oprávněných voličů se zdržovalo mimo Kasejovice.
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Mwy Jakub,mydlář, " 171

Gottlieb Albert,řezník,č.l~2

L5wy Izrael Čís.112

Riesové Judita,hausírnice,č.IV

Lowyho Mojžíše dědicové,č.XII Rudinger Marie,obchod.,Karl.Vary,č.22

Adler Hei~,řeznik,Plánice,č.IX Adler EBrman,řezník,Plánice,č.IX

Schwager He~an,kcže1uh,č.v Schwager He-~sn,koželuh,č.V

Treychlingerov& A.nn..v dědictv.i, Č.X Tre;vchlir.gerové Anrl;y; dědicové, č.X

ř'eldman Markus

L5w.o' Alexander

ltosenfelď Mm-kus

Ohrenstiel Israe1

Herzig Zachariál'XIV

xv Low.;' Lazar

XVI Orl1ková Anna

XVII B8Bcho~ Mari~

XII

Freud Šimon, sklenář,

II Lówy Sannel 8 Anna

III Rudinger Jolaria:

IV Gottlieb Filip +/

V Schwager Josef

Vl l.ederer Bee:-nard

Ledererové Eva

VII Freud Šimon

Lederer Abraham
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Ohrensti&1 Seligman, famUiant:..

Soupis z r. 1848 uvádí v Kssejov.icích.29-rodin, jež jsou

v seZtuIJIU na lnářském p8llBtvi povolených židovských rod'in Ifami-

XIX

VII

lianW OZn8ČeI\}' č:l.sly ocl 1 do 24, od 44 do 51, 5:3 e 94. Rodil\5' ,

je.ž doplnily; dosavadní kcmstantn:! stav 24 až 26 povolených ~odin,

rekrutují 8e z vesnic lnářského paruitví, při čemž dostávají také

čisla rodin vymřelých, domek v ghetu však do majetku nezískal,)' žádný.

1 Židovská obec XI židovské obec ISYD88oga/

VIII Pinkas Vilém e,t Adolf,

IX Adl er Nathan, židovský f8ll1iliant,

X Treudinger /Treichlingerl He~ann, židovský familiant,

XI Židovská obec v Kasejovicích Isynagoga/,

XII Fe:1.dmann Markus, židovský familiant,

XIII Lewi AJ.exendr 1/2., f'amil ian't ,

Rosenfeld Šimon 1/2., familiant,

XXV Herzig Zachariáš, chanovský ~amiliant,

n majitel není jmenován,

nI Orl1k SSllUe1, židovský familiant,

XVII Ba:sch Al!on, f'llJIŮliant,

nIII Ohrenstiel Šalamoun, familiant.,



nás19duJicího roku nastal prudký poklea na 115 osob, který se již

nezastavil. T.'K bylo při sčítáni lidu r. 1921 Za svobodného Casko

slovenska nepočteno 45 židů, z nichž S9 přihlásilo )6 k židovské

národnos'ti. R. 1922 na;vetěvoval školu v Kasejovicích pouze jeden

židovs~1 hoch a dvě dív~, jež vyučoval v náboženství rabin Arnold

Flaschner ze Strakonic. Úbytek kasejovického obyvatelstva byl aice,

všeobecný, souvisel 8 VYlidňováním jižních Čech, židovský poďil

Roubíková "'o8e~ vdova, č.XIV Roubíková JosefllJ, vdova, č.XIV

Orliková Anna, hausírnice,č.XVI

Herzigová Marie,vdov~,Vídeň,ě.XX

Freudt.ová J.\slJ:ite, hausirnicEll, In
Lažanský Miehasl,hausirník, xx
Rudinger M~k, hausírnik, III

Pokud jsou zr-.éma přesná populační data, dosáhl židovský ži

vel v celé skoro čtyřstoleté době svého trvání v Kasejovicích

největšiho rczmachu v 2. polovině 16. stoleti, kdy b~lo sčítárúlll

v r.1774 a 1786 zjištěno po 169 osobách. Již po 3 letech násle

duje r. 1789 značnějš:! pokles -nSl 144 a r. 1804 na 136 osob, vy

l'Wětlitelný za volnější éry císaře Josef'a II. obchodní pohybli

vosti židll. Úbytek nastává i_po nabyt:! občana~jch práv ~. 1848,

kdy po počátečním přechodném získání obytných i obchodních dom

lm. mezi kř9stanským obYVB-telst'1eIn, počin!l\'li K!lsejovice obchodní

podniklWosti žid'O. nedostačovat. ZachvacujE!! je jako. i !>statní

spoluobčao;r touha: po rychlém zbohatmti a: severoamerické Spoje

né Státy jsou jejich snem. Nastává však vystřízlivění, odliv pře

stává s zřetel židů se obraci na tehdejši šiIji ~la6t, na bývalé

Rakousko, jež jim poskytuje záruku spoleh1ivějši existence.Ještě

jednou stoupne jejich počet a to J!'. 1903 na: 147 osob, sby již

Bayerová Ar-nll', vdova, č.XII Bayerová Anna, vdova, ě:.xn vŠc.,k byl -pereerrttlelně1llr.ohem V'.rěěi nez u obyva\;els~v!i kres-taIlSlte

ho. ďpadek židovského živlu dokumentují fakta, že v letech 1922

až 1931 nebyl v Kasejovicích uZavřen ani jeden židovský sňatek,

že se t$lll v tu dobu narodilo pouze jedno židovské děcko a l".spro

ti tomu zemřelo dost židovských osob. Pro nepatrný počat členil

měla být náboženská obec zrušena e přidělena náboženské cbc í v Ne

pomuku, byla; však slcučena s březnickou obci, v n:í~ tvořila samo

statný obvod.

V katastrofě, jež potkala židy za německé okupace; čsl. !'epu

b1iky, bylo odvezeno z Kasejovic /z židov!>ké náboženské obcfe 3řezni

ce, obvod Kasejovice! celkovým tr!ll1.9portem Cd dne 26. liatopadu

1942 do Terezín8142 osob, z nich 36-osoo, jež v Kasejovicích by

dlely neb tam byl3' soustředě1lYJ. Při odchodu z J1lěstSl ll. listopoou·

se s nimi přátelsky rozloučil Kar91 Bajer, vedoucí pOji&iovny Praha.

Několik z nich zem.."elo JH v Terezíně, zbytak až na jedl:I ženu

zahynul ve V'Jhlazov'!CiJr. táboř\!) v Oavěčimi /Birl:enau/ I část pr!lll'da

podobně 7. března 1944 v den Mae~kových narozenin, kdy bylo za

p1;;rnováno skoro 3800 českých Udil.

!2:'n::~ ~

atr.49. +/ Bondy-Dvorský. ZUl" Gll?8chichta der Juden in Bohmen.

-/ Zaay.i>án 1". 1909.

s,tr.52. +/ odstěhoval Sll předo'1oziho roku najatý aynsgogální

zpěvák.

++/ pgtent z 26. liatopsiu 1754.

str.53 • +++/ pro ?rácheĎaký kraj provedeno ve Strakonicich ve dnech

od 18. d'o 20. listopadu 1787.

s;tr.54. +/ Roku 1738 byl majitelem domku Lobl Mojael.

++/ %vodnim majitelem domku byl Seligm.an Ohrenstiel.

str.55. +/ H'1IÍ .. tim nuzně.
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str.56. ++/ pst:!'i mu polovice, domku.

't . é doby po :1:'. 1848 byl jmenovánstr.57. +/ Vlivem v...El6 eneez

v seznalIllZ 1". 1851 Filip Bohumil.

Hanuš Ent~

J~L~_!;);!o:!D~_!_~~12yt~-Y~

V studii "KuN:."l.Š;tí v Ka1::'lovýeh Vl'!I1reOh" v 1. s>vszku sborniku

MilU10sti Zápoo.očeského kraje /1962/ zm1mja se Karel Fiel-/!; také

o nebl~ýeh stycích kurenské vévodské rodi~ s švédským generá

lem-běžencem Mořicem Armf'e1tem. Opírá se lllimc jiné také o ně

meckou, archivním materiálem 1 literaturou důkladně podloženou

monograf'ii Clemense Brahl!f, "Die Ssgen" /zahilř-.skál. Když autor

/p"r!Jl'l'ým jménem OBrl v. BralIlllltlhil./ v J!'. 1940 knihu popI'll'é vydal,

vzbudila živý ohlas a třebaže to bylo za války" dostalo se mu

hojně připominek nejen od nás, nýbrž i z Francia, Švédska 8 Fin

ska. A zejmens z Finska se mu dostel o upozornění na uloženou tam

a, částečně také uveřejněnou korespondenci, dokreslujíci jednu

z epizod v životě Doroty KuNnské a její dcery Kateřiny.

Z meteriálll, k nimž' Bri.lhl v pozdějšich vydáních své kn~

přihlédl /vyšla celkem čty.Ťikrát/, vysvitá, že Mořie Armfelt ss

nejprve v západočeských lázních a poté v Praze sice dvořil Ka:te

:ř'inině,ma:tce Dorotě, za jejími zády však navézaiL milostný poměr

s její dcerou, která byl81 o 24 let mladši než on. Udržoval jej

ještě po jejim provdám za prince Rohena, kdy sotvs pill roku po

svatbě dvacet:l.1etá Ksteři."l5 dne 13. ledna 1801, daleko od rodiny,

v Hamb1J.rkJ., v skrytu dala život děvčátku. Porod byl velmi těžký;

Kateřina se deset dni potácela mezi životem ~ smrti a následkem

toho zůstala pro celý další život zbavene možnosti mateřství.

Děvčátko bylo pojmenováno Adelaide Gustsv~AspasiB, v soula'omi
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však nazýváno Wawa a vydáváno ze. dceru 1l0řicova bz-at r-ane e téhož

rodového jménčll a Kateřininu kmotřenkU. Ke!teřina ji dala do vinku

značnou částku z jakýchsi pohledávek v Rusku a později, před svým

druhjm provdánim, dalších 100.000 pr-:S:'ých tolaru. Když Mořic:

Armfelt byl později ve Švédsku načas vzat na milos;t a jmenován

vyslancem ve Vídni, vzal tam Viawu sebou, odmitaje ji ponechat Ka

teřině. Kdy'ž ta se pak rozvedla; po d'ru."le, Sl1.sŽil se S'ic~ obnovit

dřívějš1 J~věrný styk, ale Ks:eřine o něj již nestál~, Wawn do

mnělé kmotřičce aí.ee psávala; způsobná dětská psanf a dostávala

od ni oplátkou drobné dárky" byla jako pětiletá dokonce pozvána

také na návštěvu do Zaháně, vrátil51 se však ke svým pěstounfu: do

Strw.sundu, aniž se Kateřine pokusila ji těsněji k sobě připou

tat. Wawa jí sice ješt~ po letech, kdy již znala pravdu o svém pů

vodu, dopisovala, avšaY. již se s ni osobně nesetkala. Když tři roky

před Kateřininou smrtíWawin navlastni bratr, pozdější ministr

a státni sekretář Finska; v Petrohradě, cestoval do západm E'vroW,

uložila prý mu Wswa, aby vévodkyni Keteřim, setká-li se s ni,

ujistil její tl!Valou láskou. Matka že vždycky zůstane matkou, byt

je děli sebevětší dálka.. Svou matku přežila Wawa o více než čtyři

desítky let. Zemřela osmdesátiletá 1". 1881, právě v roce 100. vj

roč:! Ksteřinina. narozern , Její potomci žiji snad dodnes v několi

ka švédsko-finských rodech.

Znaj:!ce D.vni život KateřinY ZaI'.áňsk:é ai do oné pZ": :li 'tragické

skutečnoa:ti - jež, myslím, u nás dosud neprošla tiskem - že již ro

ku 1801 náal edkem špatného ošetřeni při tajeném porodu dcer;y Wswy

ztrstila možnost m:!t daLš:! ditě, mtižeme snad skoncova!t i Sl ruznými

kombinacemi o nemanželských dětech z pozdějších Kateřininých vzta

M, a:t již šlo o MettEEmieOO, WindischgnitzQ či jiné, a zárověň

také odmitnout - nezavírajíce oči přeč věcí, byt i delikátní /které
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i Br'J!'J. se jo::;ně ďotýká/ - rl nimi spo jované dohady o původu Bože.

ny Němoové, narozené až r. 1820.

MIHeme zde udělat t,,'::l@ ta.'<ó za jinou ep í rodcu Kuronc'1, ~ač@

tou rovněž v Karlových VG.""'ech·& náhodou'! :ii.pf1dních C:echéch také

ukončenou, Fialou rovněž zmíněnou a z Jirásko~a dilo sdostatek

známou: za aférou s Arnolcim. Také tou se Br:ird ze:bývá a u'lác';:í,

že po té 00 V zář! r. 1800 princem"" Joha.'1kn jako plod svého vzpl~

nutí k herci Arnoldimu přivedla tajně na svět hošíktt, ;\rnolc1'i,

zoufalý nad tím, že přišel o svou kořist, spoléhaje na ~it$, kte.

ré, jak se domníval, v princezně vzoudll, se pokoušel ji zláke!t

k opětovnému útěku. Potloukal prý as podél českých hr-arrí,c a poa;(

la.l Ji dopis za dopi5'<lm. Avšak hrabě Vratislav, poručník princezny

li šéf policie v jedné osobě, tyto dopisy ze:hytll a hrdinnému mi

lovr.i:m či lovci vě= nastražil past. Podn·ožEJ:1OU Johančinou zprá-

vou Jej dal 'l'láka:t do ChebU, zatknout a v kobkách tamního hradu

bez okolků popravit. Podobně, aniž vš ak jmertůje výslovně Cheb,

označuje však únosce jako Němce Arnolda, líčí příped také Filip

Zi"'-:;ler, autor novější anglické knihy "The Duchess ať Dino"/Lon

dýn 1962, německy Mnichov 1965/, uváděje, že "nebohý učitel hudb;U

byl uvržen do vězeni a je velmi pravděpodobné, že byl několik dnů

poté popraven nebo zal7ražděn". Poněvaiž Zie>gler B:ciihlovu knihu

v pramenech necituje., je Illožno předpokláda:t, že ji neznal Er že te

d:f čerpal z téhož dobového pramene jako BIiihl.

Eman Toman:

m.adomor na Strážovsku v 1. 1771-1772.
--------------------------------------

I!rochu demogra:fiaÝ.

Z odborné literatury jsoU dostatečně známa kritická léta

1771-1772 v r:ecllách. Zedímel mne proto dosah těchto let v úseku
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kolik~ t[i0~lkn~h, k nj_'1lŽ norrí ti':~bn dLouhého komentái\:: - sn:7;"1 jen

několi;{ 1.í7fS'lětlivs:.k.

Pr~~nnem byly mi především etr6žovskó matrikYa Pr~ ztetelnej

1~í tl. júcniíji:ií přehled ,je v tC.Dulkó·;:il, kromě n;;b1c:C:·2'.cJ dvcu.Le~i I

zabzmrto i c'.'oulati předcházej:íd 8: ruisl"dujíci. I v tote;;o :cáchm

úseku i:iesti l~t můžeme sledbvat nejen předch~zejí~~ poatupr~ yO

klas po:v.odnosti (nata:lity,·) f.l; růat ÚUlrtcoSti (mortality) s 7ýsoled

ným přírůstkem či líbytkl1l!l počtu obyvatelstva, ale i r~1aledná (a

náhlé) zlepšeni. Shodou okolností jsou v tc~"o kl'átkém časovém

úseku zachy.ceny dva populační e.xi:l'ém;r: rok n~jnepříznivější (1772)

i rok nejpříznivějš! (1774) celého 18. století.

V měsíční tabulce zjištuje~e jistě zajímavou okolnost, že

jam! a podzi=ni období - kte~ se obecné pokládají za obdobi zvý

šené úmrtnosti - se zde (zejména ;:'. zímek) niktersk výrs.::,~-'·ji ne

projevuji,

Zvlášt zal'ážející je. vš ek ÚIJ':tnost koj,,:,-ců (děti db 1 roku)
I

ač v 'It.é době působilo ne Stráž:;v".k'-l asi 6 pc:~_",..,:::c~ asistentek

(z toho 2 ve Strážovš). Přiroze~b, že tato okolnccrt silně 5 ne

blaze ovlivňovala přirozený rl:S~ počtu obyva.~lBtv~. A kritická lét~

1771-1772 si vyiána15 téměř pět r~sledujících let, aby jen byl ~

hrazen předchozí náhlý úbytek. To znamená, že po ĎObu téměř sed;;:i

let - i přes ;;:1mořádné přiznivý rok 1774 - růst obyvatelstva steg-

novaíl ,

Procenta v tabulkách uváděná jsou ovšem udána většinou v ci

frách zaokrouhlených, abychom se vyh11Uli nepřehl.edným mnoh8~íst

ným desetinným zlomkám.

Farnost: Strážov na Šumavě.

Populačně rjrazné období šesti let, tj. v létech 1769 až 1774.
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Uzavřené sňatky:

N a r o z e n i a zem řel i : S t·á ř i zem ř e 1 Ý ch:

I stáří do 1 roku/',

Kojenecká úmrtnost

--------------------~--------------
-d~;~-------------------;-ié~~h~-----------------~

/1781/ -Y769:- -1770: --!771:1--í772: -1773: -1774
----- ----- ------- ------- ------ ------

- 9 1 4 4 5 4 -
17 2 9 4 20 2 4
29+ 4 4 4 14 2
8 2 4 1 ~ 1 1
511 1 1 2 1
5 2 24)
711 ';

samota )

1-5 letí 6 9 19 23,5 10 28 II 6 12 2 6,5
6-101eti 4 6 ~ 4 5 15 6 1 2 2 -3

11-201etí 2 3 3 4 4 27 10 5 10

21-301etí 3 5 2 2,5 2 17 7 3 6

31-401eti 3 5 2 2,5 II 23 9 5 10 1 3
41-501etí 5 8, 5 6 8 34 14 4 8 2 6,5

51-601et! 5 8,5 4 5 10 39 16 3 6 1 3
61-701atí 6 9 6 8 12 29 2 1 2 4 12,5
71-801etí 3 5 6 8 9 ' 13 5 2 4 1 ~

81 a; vice 6 9 2 2,5 7 2 -,5 '; 6 2 6.5
--------- ---- ---- ---;---'---- --_......-------- -----
celkem 63 ~~Jl___Jl__:~__L:::l----J-50Jl___ -21
-------- -- ~- ---

Ú m rtn o s t dle o b e i :

I ·Re1lEtivně. Matriční údaje o státi nejsou .vždy spolehlivé /.

i~~i- =-~7~~~--- 177;~~ ~~~~Ž~~ -~í77~~ =~~íŽ~~~l=~~~2~-
ve stáři: os. v % oa. v % 05. =% os v % oa v %J=05~ V~
do 1 roku -20- 32---27 34- ---22-- -24 -9;5 17 -54- -íb--56

Poznámka: V roce 1771 mezi zemřelými ve věk:t:. nad 81 l&t jsou
4 osoby ve věku 95, 99, 100 a 102 let.

Obec:

Bo'<tělíice

Brti
Divišovice
Hamr

Hy;nkovic&
IJavořičko

Kněži~!l

Krist1hof

iI _
9

6
6

6

4 13
6

4 2
2 2

_~_I __~
t 32-------

zi
206

~2

____1~_____ _ _
___!~±_____ __ ~~I____ ___:~~ _

Z e ID ř e 1 o v m ě s í ci:

82 79
79 100
45 251
82 50

---~~~------ ------~~----___~~ J_ ~I~ _

Obd~bi~-L=17~~~ =~~~ltŽ!~~= =;~~ž~~r±-~~iI~~F =;~~~~f ==~;~I~~~~
l~den r~! !6~ --9 ii-- ----;--- -i3 --5-- --61-12- ---31--9
únor . 6 9 6 8 5 23 9 11. 2~' 2 6
březen ! 5 8 7 9 4 20 8 9 18 6 19
duben 9 15 8 10 15 19 8 8 16 4 13
květe.n 5 8 12 I 15 3 30 12 4 8 4 D
červen 3 5 9 II 13 13;; 1 2
červenec 6 9 9 II 9 26 10
srpen 5 8 5 7 8 33 13 3
záři 8 13 3 4 6 38 1p 2
,říjen 5 8 1 I 1,5 13 '24 10 1

'~l:LS1tOPed 4 6 9 .11 9 ±6 2,5\2
p~~~~~~ • 2 ;; t 111,5 10 6 2 5 3

1 --- -79---- --100--- 25i _-_-_L_- _-5_-01_:_______ ~3 _ l-___ ___

1770

1771
1772
1773
17Z±_
celkem
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Přehlec e::l'" lol uw.len pro úpln""1t Oll;j;~n~ rmaU:y ve značné

miře ovlivňovaly ~~3t populaca. Zejioté, že velmi nizký počet s~~

t.ků v r. 1771, zaviněný patrně bídou, li."l značný vliv i na velice

nízký po6~t p~rod~ v r. 1772.

Ab:'.fJhom "ohli s:ledovat podíl jedn0tlivých obci na dane si'Guaci,

museli b:"chnm přihli~et k počtu oby.vate.''- ~V& té ktE.>:,.--e ,)bce. Avšak

tento p"č~ nedá se v uváděném období spolehlivě zjistit. lJ'1ádfm

proto l'lespon počet domů podJ.e Schallera; I "T.)pographiS! de.s Kčnig

reicha Běhmen XII. Klattauer K.-e.is'·. 1789 I, který získal potřebná

data :1. ~'ance1áři jednotlivých panství na :níkl.odě dotazníkové akce

provájělli' v 1. 1781 - 1782. Sám .ieem tato data přezkoušel a dopl

nil po<lle údajŮ matrD:. Během r-, 1771 totj.ž bylo i na Strážovslro

d = dominik61r.i dvory 

zde počet obytných

domů nelze zjistit.

V l&tech 17?u - 1772 postihly.> Čec~ velké přirodni katastrofy"

které měly za náaLdek velkou neúrodu a jež ve svých důsledcích

tragicky posti~' všechno obyvatelstvo. Nastal velký hladolllo~J

r'ozmohky se nemOC91 a obJilvat&lstvo nemělo dostatek potrll!'lY' II<'? Zn.llČ

ná míře umíralo.

Důsledky těchto katastra:l se odrážeiyl i na sociálním pasta-

~ 1 á 1 é t a 1770 - 1772 v B říz a k u

Antonín Lomičk~

provedeno očís10vání domů a tak už se nadále; v matrikách uvádějí

i popi3ná čia>J a domů, Pod!l.e toho si můžeme aspoň přibližně at o

noviti poč~t obyvatelstva, vycházejice z okolnoatí, že

II venkovaké chaloupky, /některé jsou dosud zachovány/ byly poměr

né 'zhusta jen o 1 mia;tnoa.1:i se komoře, v ní.chž bydlela je.n 1,

zřidka: 2 rodinyr. Strážovsko bylo totiž vždY.' doménou drobných

:emědělců, kde t.zv. sed1ák1l bylo poměrně málo. Pou?~ Strážov

mohl se ~hl'lbiti většími donw o vice místnostech ač i zde b~'ly

- viz část zv , Hradč~ - chaloupky malé lanalogie: pražských

:'iroo.čan - Zlstá ulička/o

2i !,očst přís.LItŠnfk1l jedné domácnosti, .-edukovaný značnou úmrt

nosti, či-:ú. 'l průměru asi 7-8 oeob , Ve Strá~ově byly> v domě

2 - :3 rod~.'l":, ale tyto se obyča;jně nehonosily tak velkým poč

tem rodinn:;ch příslušnílol. Vcelku tedy možno po.Čítat a; pr'~ě~

asi 7 - fl obyvatel na 1 d:'::n. Te,nto prů;:;;Z' odpovidá přibližně

i datům llváděným ve statistikácil ?Ozdějšich let.

N8l závěr r....tno ještlf připomenout,. že domiIÚkáln; dvo:q :niv&

1:1" svoje vlastní cbytné budovy, které byly očúslovárw společným

popisn.ým číslem /se dvorem jako celkeml. Zde je zjištollání dat

ohtižné.

1
1
2

1
1

2

2
1

15
4

14
12
14
10

+ = u Sc:hail.lera počet

domů společně s Kro

tívem

1) spo~':'.:i osadmn: Patre.3k51 tlo Pláatk;t

2) - ně~ec~ Uurrstatt: lič. Tořto~

3) - spolu Há;j,~k

4) - spolu pohor~nj.cEl!, cihelna ~ mlýn

5) - německy.' F"~ r,iachhof

rotiv P "',d 1 2
..ozi 21 4 .4 10

ehom 6,d 1 1 1

ukavice II 5 3 1
ěstiště 2) 18 7 1 4

pálka ~>d ~ 3 1
VDá 15 4 9 a

plž 3) H - j' - -tnážov l~~ 12 26 '3
iten s.e 1 5 j

-;;;;:~::i--_:~-~-~- -~~---~-
c::~:~ C 1~:~1__~~_1 !.~~--
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ven! venkovského obyva.tels:tvlIB a na jeho sbíhán! s usedlostí.

Uvádím zde některé případy z obce Břizsko na okrese Plzeň-sever.

Jsou vzut~ z pozemkových knih, dnes uložených ve státním archi

VU v Plmi.

V jedné z roku 1684 lIB označené :

" !legisJt;rlll Gruntovní vsi Dolejšího Březí Rycht~ KacerovE!ké" ,

~teme na lis:tě 41, že "Léta. Páně 1768 dne 27. Februsrii a jistým

vědomím If. povolením J. MlloBlti V~oce důstojného lIB velebného Pá

ne: Pana Fortunáte HartmarlS!, opata lIB Preláta královského kláštt:lre

Pll!l8kého, visitátora a vicsria generáln!ho: odevzdává se tato

ehaluplllze statku Baudovského /: s příčin při první chalupě Bau

dovské oznámených okolostojíčnos:ti:/ učiněná druhá chalupa Jiří-

mu PlllČkovi z RekoloU8 •••• "

Ale Plaěek dlouho na této chalupě nehospodařil. PřiBl81 ona

léta neúrody a umírá hospodář' a v krátkosti jej následuje i ho

spodyně /dle plánské matriky byla pohřbena na hřbitově v Čivicích

dne 4.~ .1772. LI!IUI"l!! Plaěková ve etáři ~8 r. 6 měsíců!. Chalup81

byla tedy bez hospodáře. Kdo se stal dalším hospodářem, o tom EWěd

~í další zápis:

"Chail.upa Beudovská neb Plaškovská v Dolejším Březi - k ruce

Jakubovi Lomičkovi".

Léta Páně 178~ dne 7.Junii. Z jistým vědomím II povolen!m J .M. Pá

na Pana Ce:1estine Vernera opata a Preláte královského kláštere

plaského učiněn jest tento zápis: Když Jiři Plaček /kterémuž tato

chalupa z rozděleného gruntu Beudovského Roku 176'5 odevzdána a na

to r , 1768 dne 26. FebI'Usrii připsána jest byaa/ Roku 1772 pro

středkem čaané smrti i jeho manželkllB z tohoto světa na věčnost o

dešla, odevzdala se tato chalupa Šimonovi Holopirkovi, aby na ni

až do zrostu dvouch, po Jiřím Plačkovi zvostalých děti hospodařil,

kterýž'loo ŠimOll ale na takový 8IŽ do 27. září roku 1772 jest byl
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a kdJ~ž vidn, že na n! nic nesvede, z takové pryč odešel/po

straně připsáno/ e to sice v seji na žebrotě jsouce - a chalupu

prázdnou nechal, načež Milo. vrchnost ptinucena se býti Viděla,

by chalupa k celému spustnuti nepřišla jiného hospodáře na ni

dosaditi a přeé.:·olán byl V!Wřinec Lomí čka, hospodář na chr,J.upě

Baudovskej, z kteréžto gnmtu tato chál. jest s~ učinila a jemu

taková pro jeho syna nadpáčeného Jakuba Lomičla.l jest se odevzča

la, kterémuž se tato ona ne dědično připisuje a odevzdává. Za

sumu •••••••••• 56 kop gr. míš, 46 g~. a 5 Den.

V kteréžt:o chalupě, kdy>ž jest jí Vawřinec Lomička roku 1;'72

přijímal, se vynacházelo : na:z:l.mu osito 4 stI'J'Cil.W s t o k 1 a s y,

pak v stodole žita 5 mandl~, ječmena 2, ovsa 1 m~~del 7 srcp~,

viky vymláceno 1 věrtel. Z dobytka: V1ll tcžný 1, vůz předek dob::-ý

a zadek špatný 1,váhy bez kruhů, žebHI\Y 1 pá~, fe.s~:!1ěk 1 pár,

závěrka řetěz 1, plouch bez koleček 1, brána 1, s~~ě 1, vidle 1,

kopáč 1. Když ale r. 1778 pozůstálý SJ'1'l po nebo Jiřikovi Plečko-

Ti Ma1;ěj o tut:o chalupu se jest ucházel a takovou k tomu r::::.i

chtěl, tehdy tu VŠElchI\Y pozůstalé e ZdBl 8eps~é věci S8 šacovaly

a vynáše1;w na penězich ~3 kop 4~ ,;:-'~á::ů. Kte:-;;·z':ZO peníze se Jakub

Lomička jemu Matějovi 8 jeho sestře Anně v hotovosti náležitě za

plfl.til a tak tehcl;w jemu Lomičko'V'i na dědičně chalupa připsána.

Jenž se stalo v kanceláři plaském u přítomnosti Vel.P.P. Lt<apolda

Ebert~ hospodářBkéh'O direktore a tre.."1Z Benedikta Rocha, purkrabiho,

dne a roku z předu pse..~ého".

Z uvedeného se ..dozvidáme, že po zemřelých rodičích Plačkovýc:h

zůstaly 2 dě'ti, které pf'ažily tu bidu a nedostatek, ·.)všem těžko

si můžeme jen představiti, co vše i OI\Y musely zakusiti. Konečně

i ta skutečnost, že vrohností jim uatanovený opatrovník 5, hospodář

na chalupě musel jit na žebrotu, aby alespoň uhájil život, dokládá
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ja\:á to byl.!ó zlá dobe.

JEk. dosvědčuji zápisy v mútric~ fa:.--y; v Plané u Plzně - knfha 3

nebyl to jediný připed v této obci Břizsko, že zemřeli jak hospodář,

tc:.k i hospody,"s. Rovněž na. chalupo "Rllžkovské" zemřeli a·dokonce

v jed~m dni: April 5. 1772 byli pochováni na DIbitově v Čivicich

manželé Ftit Janus, stár 40 r-, a Fed.tová Anna, stáří 39 roků.

Rovněž celková úmrtnost byla značně vyšší v létech 1771-1772

sto nejenom v Břizaku, alo na celé faxn08ti. Tak v F. 1768 zemřela

v Břizsku r. 1768 pouze 1 osoba, r. 1769 osoby 2, r. 1771 pak 3 060

b~ ~ ~. 1772 celkem II lidi ve stáři od 12 r. do 82 r. Na celé farn08~

plár~é zemřelo v léte~h 1763-1770 ročně pr1lměrně 56 osob, kdežto ~

:Ir.l77l zemřelo 94 osob aJ 'J r.1772 celkem 172 lidi. 1j následuj:íc:ích

létsch 1773 $ 1774 pak zemřelo každý rok pouze 40 lidi.

Z toho všeho je pe:trno, jaké z-lé násled1<:;yr mělo nadměrné mokro,

které způáobí.Lo, že se na jaře .>bili vymočilo !li nebo to, které ,ještě

přetI"/alo, pak ve žních za mokra porostlo. Snad ted;z> z té doby se

zachovalo pořekadlo: "Po suchu se úroda; sprwi-po mokru nikcq".

Nebo jiné: aUrodi-li se stoklasa, lla,ji se sedlák i chasa. A1& uro

di-li se ,jenom metlice, nenažerou se ani slepice". Jvšem dnes už

pomalu ani nikdo nezná Stokl83U nebol~ svěřep obilni, zvláště pak

ne; jako potraviIlll. A v onom r. 1772 mohl hoepodé ř Lomička nasít.i

jen stoklasu, protože žita se mu zcela; nedostávalo. Co mohl namlá

titi z oněch 5 mandelů utll. ve snopech? S tim jistě: museli '7elice

hospodárně manipulov~i, aby jim vystačilo na živobyt:í.

Pr-otro muselo být velkou pomoei v zabezpečení vrýživy všeho "by

vstelstvm, kdy.ž se zaěaLo rozmáhati pěstováni brambor. Ačkoliv vůči

nim byl z počátku velký odpor, jak o tom pfše VaJVák, jistě jejich

pěstování se značně rozmohlo po oněch zlých létech neúrod~ obilí.

Podle záznamů dovezl první br!llIlbo~ z Anglie kol. r.'. 1750 hrabě Ttteť'e
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dle Nelžov. A ovšem i. jini měli zásluhu o jejich zav.6.děni, <;',':é již

dHveo Vlastenecká epo.Lečncest ho apocář-eká v;ydda. pák v Le t ccn 1771

1772 návod k jejich pěstování a tím poďpořUa jejich :c',Jšené pé:3to

váni.

,J. Prusik:

Li.cré se jménem Prusik jsou vě::'chr.1 p:r'íbu7.:-.i.

Prapůvod je ., Sed:lci u F:. [;5.

Zpracoval jsem jméno a rod! Prusíků v celém avětě. MysHm, že

je raritou naši, že anáme všechny osoby ve aVětě, které L"arji toto

jméno a hlavně to, že ,jsou všichni spřízněni. JE!'.jich společným prc

předkem je Vojtěch Prusík, narozený roku 1515 a žijící v Sedlai

'.1 Ples. ZG1!llřel tam ;jako rychtář r. 1580. Mazi potoIlllqr jsou lidé,

žij:ťci v různých částech sVi,;a:, všude kromě Aad.e. Rod b.lsíků je zP:'iJ

cován od napoleonských dob i po přeslici. Jde o tisíce 1i~: se VŠd-

mi daty a přerLtznými osudy.. Členové rodu žiji jako potorac; cC21o

horského exulanta ~f Po.Lsku, ale i v Rakousku, Německu; Kanadě, :0;:0

jených státech, dále v Jugos1avii, Sv,ýcarsku, Svéds~~, Australii

i na př. 'l Africe v Sud8JlU. Je aaehyceno 16 generací.

Někteři členové rodu jsou velmi známi, tak na př. slavný k2r::i

olog prof. MUDr. Bohumil Prusik, český slavista prof. F .X. Prua:ík,

překladatel, hlavm bibliotekář Uni·lsrsitn:í knihovny Dr. Bořivoj

Prusik nebo prof. Dr. Karel Prus:ťk, V:ídeĎák, horolezec, vynálezce

v celém světě užívaného uzlu či lidé po přeslici jako průkopník

českého filmu Karel Lamač, herečka Hana Vitová, operní pěvec :];-~~Š

Lašek , první český dětský lékař v západ. Čechách v Plzni &7"::lr. li,a

těj Dobrý atd. Dnes žije na př. v naši republice 55 Prusiků a v ce

lém světě 150.0sob s timto jménem je v ČSSR přesně l28./ženy a man

žellq/. Rarita, které mezi rodopisci budí pozornost, ale i mezi
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laiky, se zde:':!.la snad jen proto , ~e jde o málo běžné jméno. Dílo,

které jsem Zet 12 let sepsal "Dějiny rodu Prusík11" bylo ji~ mnoho

kráte chovlál".o v tisku i v rozhlase. Občas rod koná svůj sjezd a vši

chni členové se k sobě hrdě hlásí./ Viz též Dějiny ff současnost 1967,

roč. IX. č. 6, Svobodné Slovo z 19.5.1969/.

Rodopis~ hlidke

V této rubrice budeme od př:íštiho č:ísla otiskovat seznam rodo

piaců, pokud je znám Zájmovému kroužku při Městském archivu v Plzni.

Zá:roven budeme, uveřejňovat dotazy a odpovědi z oboru rodopisu.

Své dotazy a odpovědi zasílejte na adresu Městského archivu v Plzni.

Na tuté~adresu zasílejte své adresy fl; jména rodů, o něž se zaj:ímá

te. Postupně budeme tyto vsše infomace otiskovat.

Věříme, ~e právě tato část našeho Zpravodaje pomůže je~notli

vým rodopis::::.:.m v jejich práci a v případném navázáni kontaktů s 0

statnimi rodopisnými badateli.

Těší.me se na Va:ši spolupráci.

===================~==========~=~==============;=================

Zpravodaj kroužku přátel rodopisu ~heraldi~ při M~stském arehivu

v Pl:r::i. Vydává Městs-ký archiv v Plzni. Červen 1969. Redaktor

Dr. }.~iloslav Bělohlávek, Městský erclliv v Plzni, Veleslavínova 19.

Povoleno odborem školstvi a kultur,p MěstNV v Plzni čj. ško1/260/69

Šin. z 7.2. 1969.
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